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Wijziging wisselochtend 

Voor groep 1 t/m 8 start de ochtend om 8.25u in de 
nieuwe groep. Oók groep 1 start op school. In 
een eerder bericht zou groep 1 starten bij de 
gymzaal. Groep 1 start later op de dag met de 
gymles 
Tussen 9.45u en 10u komt groep 8 langs om 
snoep uit te delen, dit is door de jaren heen een 
traditie geworden. De leerlingen krijgen het 
snoep mee naar huis, zodat u zelf een keus kunt 
maken wat er met de (mogelijke) hoeveelheid 
aan snoep gebeurt.  
Na de pauze om half 11 is de wisselochtend 
voorbij en gaan de leerlingen weer naar hun eigen 
groep. 
Dit geldt niet voor de huidige groep 1,2,3. Zij gaan 
voor het eerst in deze samenstelling naar het  
 

 
 
 
 
zwembad (dus de nieuwe groep 2,3,4). De nieuwe 
groep 1 blijft op school. Aan het eind van de dag  
krijgen alle leerlingen een leerlingenlijst mee naar 
huis met een groepsfoto waar de (nieuwe) 
juffen/meesters en ondersteuners ook op staan. 
Voor de verschillende groepen volgt mogelijk nog 
een persoonlijk Parrobericht met de exacte 
informatie over wat mee te nemen op de 
wisselochtend. 
 

Bericht medezeggenschapsraad (MR) 
Vorige week hebben jullie via Parro de brief 
“Formatie & uitleg Nationaal Plan Onderwijs 
(NPO) Dorpsschool Halle schooljaar 2022-2023” 
gekregen. 
Dit is één van de onderdelen die wij tijdens de MR 
vergaderingen bespreken en waarover wij 
goedkeuring moeten verlenen, voordat het met 
jullie wordt gedeeld en in gang wordt gezet. Hier 
gaat een traject van kritisch lezen, overleggen, 
vragen stellen en stukken herzien aan vooraf. 
Wij doen dit namens onze achterban, alle ouders 
van Dorpsschool Halle. Uiteraard doen wij dit met 
grote zorgvuldigheid. Toch zijn wij benieuwd of er 
vanuit jullie nog vragen en/of opmerkingen zijn 
over deze brief. In de bijlage nogmaals de digitale 
versie van de formatiebrief en uitleg NPO. 
In dat geval kunt u een mail sturen naar Nienke 
Wolsink:  
mnwolsink@gmail.com  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nienke, Angelia (oudergeleding MR) 
Cindy en Marjolein (teamgeleding MR) 
 

Afscheid juf Jacqueline 
Beste Ouders, 
Met het einde van dit schooljaar komt er ook een 
einde aan mijn verblijf op Dorpsschool Halle. Het 
was een leerzaam en bijzonder schooljaar voor 
mij. 
Na jarenlang met kinderen binnen de 
natuureducatie gewerkt te hebben, wilde ik weer 
kijken hoe het zou zijn in mijn oude beroep: “juf 
voor de klas”. 

Agenda 
  

27 t/m 30 juni Oudergesprekken 

Ma. 27 juni Gymles groep 2 t/m 8 

Woe. 29 juni Gymles groep 1, 5 & 7 
Zwemles groep 2/3/4 

Do. 30 juni Zwemles groep 6 & 8 
2e rapport mee naar huis 

Vrij. 1 juli Halse School- & Volksfeest 
(kermis), 10.00 uur start op 
school (8.25-10.00u vrij) 

  

Ma. 4 juli Gymles groep 2 t/m 8 

Musical groep 8 om 10.30 uur 
voor opa’s en oma’s 

Di. 5 juli Musical en afscheid groep 8 
voor groep 1 t/m 7 en ’s 
avonds voor alle ouders. 

Woe. 6 juli Gymles groep 1 & 6  

Wisselochtend nieuwe groepen 
2022-2023  

Afscheid nemen van groep 8 
door groep 1 t/m 7 

Zwemles nieuwe gr. 2/3/4 

Do. 7 juli Zwemles groep 5 & 7 

Vrij. 8 juli ‘22 Vakantie 12.30u tot 22 
augustus 

Ma. 22 aug. ‘22 Start nieuwe schooljaar 8.25 

uur 

Nieuwsbrief Dorpsschool Halle 
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Ik heb me ingezet om het huidige systeem en de 
veranderde manier van lesgeven weer eigen te 
maken. Dat was nog niet eenvoudig. 
Door het jaar heen merkte ik ook dat ik de 
activiteiten in de natuur en buiten miste. 
Alleen bezig zijn met taal, lezen en rekenen heeft 
minder mijn hart, dan samen buiten op avontuur 
gaan. 
Ik werk graag met kinderen en geniet 
ervan wanneer ik hen de natuur kan laten 
ontdekken en de mooie samenhang daarin.  
Lessen rondom natuur en duurzaamheid. Zoals 
een schoolplein samen inrichten, ontdekhoekjes 
maken of misschien een wilgenhut bouwen. 
Daarom heb ik besloten dat ik ga stoppen. 
Dankbaar voor de tijd op Dorpsschool Halle en de 
kansen die mij gegeven zijn, ga ik weer nieuwe 
wegen zoeken om mijn groene hart te volgen. 
Ik wens jullie allemaal een fijne zomervakantie en 
alle goeds. 
 
Jacqueline Kiwitz. 
 

Belang van ‘zomerlezen’ 
De zomervakantie staat voor de deur. Geniet u 
ook altijd zo van een boek of tijdschrift in een 
hangmat, lekker in de tuin, bij het zwembad of op 
het strand?  
Voor kinderen op de basisschool is het heel fijn en 
belangrijk om ook tijdens de zomervakantie 
lekker te lezen. Lezen is namelijk een vaardigheid 
die door te doen op niveau blijft en vooral 
doorgroeit.  
 

“Wist u dat elke dag 15 minuten 
(voor)lezen voor wel 1000 nieuwe 
woorden per jaar zorgt?” 
 

Hoe kunt u het lezen tijdens de zomervakantie 
stimuleren? 

• Geef het goede voorbeeld. Laat zien hoe leuk 
het lezen van een (kinder)boek is, praat 
erover, deel ervaringen en enthousiasmeer. 

• Lees voor, ongeacht de leeftijd. Het is 
genieten om heerlijk te kunnen luisteren naar 
geweldige verhalen. 
Zorg voor een fijn aanbod aan kinderboeken. 
Ga samen naar de bibliotheek, de boekhandel 
of lees digitaal via een app. 

• Lange rit voor de boeg? Luister een 
luisterboek en verdwijn zo samen in een 
verhaal. 

 
Hieronder delen we graag enkele ideeën met u 
om thuis heerlijk te lezen……… 

• De bibliotheek is gratis voor kinderen tot 18 
jaar. Daarnaast is de app 'online bibliotheek' 
gratis te downloaden en zijn gedurende de 
zomer alle jeugdboeken gratis toegankelijk 
voor alle kinderen (zonder abonnement) via 
boek een trip: 
https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.
html  

• Daag uw kind(eren) uit om elke dag te lezen 
door hier bijvoorbeeld (kleine) beloningen 
tegenover te zetten. Denk aan een ijsje, een 
film op tv mogen kiezen of een nieuw boek uit 
mogen zoeken.  
Eventueel kan hiervoor een bingokaart 
ingezet worden 
https://www.kinderboekenjuf.nl/leesbelevin
g/kinderboekenbingo/   

• De website www.frappantefragmenten.nl 
vindt u een top 40 met van bijna ieder boek 
een luisterfragment. Uw kind kan dus eerst 
eens stukje luisteren, wat het kiezen hopelijk 
makkelijker maakt. De IJsselgroep heeft vele 
boekentips bij elkaar gezet, deze zijn allemaal 
ook te vinden in de online bibliotheek: 
https://www.ijsselgroep-
pdij.nl/images/Blog/Zomerlezen/boekentips
_zomervakantie.pdf  

 

Flyer sportief zomerprogramma 
In de eerste week van de zomervakantie staan er 
3 activiteiten gepland voor kinderen vanaf 4 jaar, 
in de gemeente Bronckhorst. In de bijlage de 
flyer voor meer informatie over de 
zomeractiviteiten zoals opgave, data, etc. 
 

Halse School- en Volksfeest 
Vrijdag 1 juli start het Halse School- en Volksfeest. 
Om 10.00 uur worden de leerlingen op school 
verwacht. Tot aan 10.00 uur zijn de leerlingen vrij. 
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